Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli dotyczącej
realizacji projektu Comenius „Tolerancja – nasz wspólny cel”
po II półroczu roku szkolnego 2013/2014 (lipiec 2014)
1. Czy zna Pani/Pan cele i założenia projektu Comenius realizowanego w naszym gimnazjum?

2. Czy rozpowszechnianie informacji o projekcie jest dla Pani/Pana wystarczające (strona internetowa,
rady pedagogiczne, zebrania z rodzicami, imprezy szkolne, apele, Facebook)?

3. Czy uczestniczył(a) Pan/Pani w działaniach realizowanych w ramach projektu Comenius?

4. W jakie działania projektowe w II półroczu był(a ) Pan/Pani zaangażowana np. jako organizator(ka)/
współorganizator(ka)/ opiekun(ka) uczniów:
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5. Czy uzyskał(a) Pan/Pani jakieś korzyści z udziału w projekcie?

6. Czy uważa Pani/Pan, że uczestniczenie w działaniach projektowych:
a. przyczyniło się do przełamania stereotypów
b. zwiększyło Pani/Pana otwartość w stosunku
dotyczących naszego zachodniego sąsiada:
do innych kultur, narodowości:

c. było okazją do rozmów, wymiany doświadczeń
pedagogicznych z nauczycielami ze szkoły partnerskiej:

d. było okazją do doskonalenia
umiejętności językowych:

7. Jakie ma Pani/Pan uwagi na temat dotychczasowego przebiegu realizacji projektu Comenius w
naszej szkole?
Wypowiedzi nauczycieli:
 Projekt przebiega wg harmonogramu;
 Realizacja projektu przebiegała bez zastrzeżeń (2 osoby);
 Projekt przebiega zgodnie z planem, bez zakłóceń;
 Projekt jest realizowany systematycznie, przynosi korzyści nauczycielom i uczniom;
 Udział w pracach projektowych zajmuje mi bardzo dużo czasu.
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Badanie ankietowe zostało przeprowadzone pod koniec czerwca 2014 r., zawierało 6 pytań
zamkniętych i jedno otwarte. Wzięło w nim udział 15 nauczycieli (88%).
Z badania ankietowego wynika, że wszyscy ankietowani nauczyciele znają cele i założenia projektu
Comenius realizowanego w naszym gimnazjum i że rozpowszechnianie informacji o nim (strona
internetowa, rady pedagogiczne, zebrania z rodzicami, imprezy szkolne, apele, Facebook) jest
wystarczające dla wszystkich nauczycieli. W działaniach realizowanych w ramach projektu Comenius
w II półroczu brało udział 10 nauczycieli (67%).
Najwięcej nauczycieli było zaangażowanych w obchody Dnia Niemieckiego i zebrania z rodzicami, na
których propagowano projekt Comenius (po 6 nauczycieli, tj. 40%).
Ankietowani wymienili następujące korzyści uzyskane z udziału w działaniach projektowych:
 poznanie i wymiana doświadczeń z nauczycielami z Niemiec, bliższe poznanie kultury, tradycji i
ciekawych miejsc okolic Altötting w Bawarii, otrzymałam „pakiet” promocyjny projektu;
 możliwość doskonalenia umiejętności językowych, możliwość poznania szkoły niemieckiej,
nauczycieli, realiów życia codziennego, kultury i historii Niemiec;
 mogłam porównać pracę szkoły polskiej i niemieckiej, poznać nauczycieli niemieckich – w tym 2
nauczycieli historii, rozwijać umiejętności językowe (rozszerzenie języka angielskiego i
podstawowych słów języka niemieckiego), otrzymałam pakiet promocyjny projektu: kubek,
długopis, folder, torbę;
 doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i tłumaczenia, poznanie kultury i
tradycji niemieckich, wymiana doświadczeń z niemieckimi nauczycielami;
 doskonalenie języka niemieckiego, materiały promocyjne;
 otrzymałem pakiet promocyjny;
 aktywne działanie uczniów w realizacji albumu kultury ziemi lelowskiej, otrzymanie pakietu
promocyjnego;
 doskonaliłam znajomość języka niemieckiego, otrzymałam pakiet promocyjny;
 poznanie nauczycieli ze strony niemieckiej;
 poznanie nauczycieli ze szkoły partnerskiej, wymiana doświadczeń;
 wymiana doświadczeń pedagogicznych, informacje o funkcjonowaniu „szkoły niemieckiej”;
 aktywizacja uczniów do różnych działań na rzecz projektu.
Uczestniczenie w działaniach projektowych:
 przyczyniło się do przełamania stereotypów dotyczących naszego zachodniego sąsiada u 14
nauczycieli (93%);
 zwiększyło otwartość 14 ankietowanych (93%) w stosunku do innych kultur, narodowości;
 było okazją do rozmów, wymiany doświadczeń pedagogicznych z nauczycielami ze szkoły
partnerskiej dla 13 osób (86%);
 było okazją do doskonalenia umiejętności językowych dla 11 ankietowanych nauczycieli (74%).
Z analizy powyższego badania ankietowego wynika, że projekt angażuje większość nauczycieli, którzy
widzą dużo korzyści z udziału w nim. Przyczynia się do przełamywania stereotypów dotyczących
naszego zachodniego sąsiada, umożliwia doskonalenie umiejętności językowych oraz wymianę
doświadczeń pedagogicznych z nauczycielami ze szkoły partnerskiej.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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